
 ٍ تکویل هذارّای تقَیت کٌٌذُ 

 

 دکتز هْزداد ساٍیش



5-1  :داموه mV 

100-0.05 :پهوای باهد Hz 

 

بزرگ ترین عوامل خطا: 

عوارض حرک تی 

50/60 Hz  تداخل خطوط برق 

 

کاربردهای هوعی  : 
تشخیص هقص خوهرساهی 

ریتمی
 
 ا

هقصان رساهای  ی پیام عصبی 

 



فؼالیت الکتزیکی هیلیاردّا ًَرٍى 

 

ٌِ0.01-0.001  :داه mV 

40-0.5 :پٌْای تاًذ Hz 

 

هٌاتغ خغا: 

ًَیش حزارتی 

 ّزتش ۵۰خغَط تزق 

پلک سدى ٍ هطاتِ آى 

 

هغالؼات خَاب 

تطخیص صزع 



 ّای ِ فؼالیت الکتزیکی رضت
 . ػضالًی فؼال را اًذاسُ هی گیزد

 ...الکتزٍد سَسًی

ٌِ10-1 :داه mV 

2000-20 :پٌْای تاًذ Hz 
 

 :هٌاتغ خغا
 ّزتش ۵۰خظ تزق 
تذاخل رادیَیی 

 



 اختالف پتاًسیل ّای سغح پَست کِ در اثز حزکت چطن ایجاد
 .  هی ضًَذ

ٌِ0.1-0.01 : داه mV 

پٌْای تاًذ: DC-10 Hz 

 

حزکت ٍ پتاًسیل پَست هْن تزیي هٌاتغ خغا ّستٌذ 
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CMRR تنظیم 



اًذاسُ گیزی تا کیفیت سیگٌال ّای سیستی : 
تقَیت کٌٌذُ خَب عزاحی ضَد 

الکتزٍدّای هٌاسة استفادُ ضَد ٍ تِ درستی رٍی تذى کار گذاضتِ ضًَذ  . 

تجزتِ کار تالیٌی 

الکتزٍدّا تز اساس کارتزد اًتخاب هی ضًَذ  . 

ساختار کلی الکتزٍد : 
ِتذًِ ٍ هحفظ 

هادُ تا رساًایی تاال 

راتظ سیوی 

صل رساًا 
ُدٍرُ چسثٌذ 
هؼوَال اّویت عزاحی الکتزٍد هَرد غفلت ٍاقغ هی ضَد. 



Baseline drift due to the 

changes in junction 

potential or motion artifacts 

Choice of electrodes  Muscle signal 

interference 

 Placement  
Electromagnetic 

interference 

 Shielding 

 



 ٍ در تخص ٍرٍدی، هْار سیگٌال ٍاردُ اس هَتَرّا، آًتي ّای فزستٌذُ ّای رادیَیی.... 

 
Small inductors 

or ferrite beads 

in the lead wires 

block HF frequency 

EM interference 

RF filtering with 

small capacitors 

High-pass filter 

to reject DC drifting 

Low-pass filtering 

at several stages 

is recommended to 

attenuate residual 

RF interference 



ّن پَضاًی تا تاسُ فزکاًسی اًذاسُ گیزی 

EEG , EOG 

Twin T 

notch filter 

 

Determines 

notch 

frequency 

Notch 

tuning 

a 50 Hz notch would be: C1, C2 = 47 nF, 

R1, R2 = 10 k, R3, R4 = 68 k. 



پَست -پتاًسیل اتصال الکتزٍد 

 تغییزات آّستِ آى، تِ هزٍر سغحDC  سیگٌال را ػَض هی کٌذ . 

حزکت الکتزٍد ًیش تِ ضذت تز ایي پتاًسیل هَثز است ٍ سیگٌال را هغطَش هی ساسد. 

 تا تخلیِ خاسى تاالگذر در هسیز سیگٌال هی تَاى سغحDC  را تِ ّوزاُ تغییزات آّستِ آى حذف
 .ًوَد

 

 



ایي جذاساسی اس اًتقال ّزگًَِ جزیاى ًطتی اس دستگاُ تِ تذى تیوار جلَگیزی هی کٌذ  . 
 یا حتی در هَاردی هاًٌذ تزق گزفتگی، هْلک ...( سَختگی ٍ )ایي جزیاى ّا هی تَاًٌذ آسیة سا

 .تاضٌذ

 ترانسفورماتور•

 .  ذاتا ترای تسویج فرکانس تاال جواب می دىد•

 نیاز تو مدوالسیون و دمدوالسیون•

 

 جداسازی نوری
سیگنال نوری متناسة تا سگنال الکتریکی •

 . مدولو می شود

معموالً تو صورت کد پالسی مدولو می شود تا •
تا  مقاومت  LEDغیرخطی تودن ناشی از ترکیة 

 .  را تالاثر کنیم( دریافت کننده)نوری 



 ۱۵۰۰تقَیت کٌٌذُ ّا هی تَاًٌذ ٌّگام استفادُ اس دستگاُ ضَک الکتزیکی ضَک ّای قَی هاًٌذ 
 .  ٍلت در ٍرٍدی خَد هطاّذُ کٌٌذ ۵۰۰۰تا 

 ٍُرٍدی تقَیت کٌٌذ(Front-end )  ِای عزاحی ضَد کِ تحول ایي ضَک ّا را داضت ِ تایذ تِ گًَ
 .تاضذ ٍ آى ّا را تِ درٍى تقَیت کٌٌذُ اًتقال ًذّذ

1. Resistors in the input 

leads limit the current 
3. Protection against 

much higher voltages 

is achieved with 

low-pressure gas 

discharge tubes 

(e.g. neon lamps) 

(note: even isolation 

components such as 

transformers and 

optical isolators need 

these spark gaps) 
Discharge @ ~100V 

2. Diodes or Zener diodes 

protect against high 

voltages 

Discharge @ 0.7-15V 



 ....منتظر مدارىای ساختو شده توسط شما ىستیم


